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a passar un maig de fa cent anys.
Pere Ferrés i Costa, fill de Sant Vi-

cenç dels Horts, periodista, professor i
poeta, va caure mort al front d’Artois,
al nord de França, després d’un atac a
baioneta. Ja feia gairebé un any que
havia començat la Primera Guerra
Mundial i Europa es dessagnava en els
seus immensos camps de batalla. Mai
fins llavors, el continent havia patit un
horror com aquell. A una banda, un
conglomerat d’estats liderats per Fran-
ça, la Gran Bretanya i Rússia. A l’altra,
Alemanya i els grans (i caducs) impe-
ris: l’otomà i l’austrohongarès.

L’Espanya de l’època, amb el rei Al-
fons XIII al capdavant, es va mantenir
neutral davant del conflicte, tot i que la
societat es va polaritzar: els sectors
conservadors i tradicionalistes eren

germanòfils, mentre que, a grans trets,
els liberals, els republicans i els obre-
ristes es decantaven pel triangle for-
mat per París, Londres i Moscou. Tam-
bé el catalanisme més conseqüent va
apostar pels aliats, en contra de la pin-
ça formada per la Lliga de Cambó i els
anarquistes que, cada un des del seu
espai, van defensar la neutralitat.

I què feia un home com el vicentí
Pere Ferrés i Costa, professor a París,
a Moscou i a Sant Petersburg, enmig
de les trinxeres d’Artois? El mateix
que altres centenars de conciuta-
dans seus que, com ell, van respon-
dre a la crida per formar voluntaris
per anar al front a lluitar contra l’au-
toritarisme dels vells imperis, per la
democràcia i, òbviament, per les lli-
bertats nacionals de Catalunya.

Pere Ferrés no va ser el primer a
morir lluny de casa. Tampoc l’últim.
Molts altres voluntaris, com el Joan
Vidal, d’Almacelles; el Camil Campa-
nyà, de Barcelona; el Frederic Pujulà,
de Palamós, o el Pere Menolaca, de
Vilafranca del Penedès, van perdre
les seves vides en diferents indrets
del continent. No van poder aconse-
guir el seu anhel d’una Catalunya
lliure. El nostre deure, cent anys
després, és recordar-los.
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No van poder
aconseguir el seu anhel
d’una Catalunya lliure

Cent anys

Keep calm

Jordi
Creus

firmar que un país exporta massa
sembla un contrasentit, però el
passat recent mostra que l’econo-
mia global pot patir si algun país

gran exporta molt més del que importa.
Perquè això vol dir que d’altres països els
compren molts productes i, per tant, el
primer es queda amb una part de la de-
manda dels països importadors. Això dis-
minueix l’activitat al país importador i pot
causar augments de l’atur i recessió. En la
primera dècada d’aquest segle, la capaci-
tat exportadora xinesa va generar ten-
sions, que en part ajuden a explicar la crisi
global iniciada el 2008. Ara hi ha algunes
veus que assenyalen Alemanya, i per ex-
tensió tota la zona euro, com una font de
desequilibris. El Departament del Tresor
nord-americà assenyala aquest problema
en el seu darrer informe semestral al Con-
grés sobre l’economia internacional.

LA POTÈNCIA EXPORTADORA alemanya va
en augment. El superàvit de la balança per
compte corrent és equivalent al 7,5% del
PIB. És a dir, la diferència entre els béns i
serveis que exporta Alemanya i els que im-
porta és equivalent al 7,5% del de tot el que
produeix l’economia.

A LA XINA AQUEST SUPERÀVIT va arribar a
ser del 10% del PIB el 2007. La fortalesa ex-
portadora de la Xina es basava en uns cos-
tos laborals baixos i en una menor pressió
fiscal que permetia a les empreses xineses
produir a uns costos molt baixos. També hi
ajudava molt una moneda artificialment in-
fravalorada en els mercats. Ara, les expor-
tacions alemanyes i d’altres països del nucli
de la zona euro augmenten sobretot per la
depreciació de l’euro a causa del canvi d’es-
tratègia del BCE, amb l’inici de les injec-
cions de liquiditat a gran escala. En els dar-
rers sis mesos, l’euro s’ha depreciat un
15% respecte del dòlar, i per tant els pro-
ductes europeus arriben als mercats in-
ternacionals un 15% més barats. Però
aquest impuls exportador, iniciat ja fa més
de deu anys, té altres explicacions de fons.
En concret, ja des de principis de segle els
alemanys van decidir augmentar la seva
taxa d’estalvi. Si un país produeix, i gua-
nya rendes, per valor de 100, però sols con-
sumeix per valor de 90, els 10 restants els
pot vendre a la resta del món.

DE FET, ARA ÉS TOTA LA ZONA EURO la que es-
tà generant un superàvit per compte cor-
rent, ja que als països del nucli tradicional-
ment exportadors, com ara Alemanya,
Holanda, Finlàndia i Àustria, se’ls han afe-
git economies de la perifèria com ara Itàlia
o Espanya (en realitat, algunes regions
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d’Espanya i d’Itàlia), que han fet un esforç
de contenció salarial i les empreses dels
quals s’han espavilat per obrir-se pas als
mercats internacionals.

PERÒ AQUESTA ESTRATÈGIA no és sosteni-
ble a mitjà termini. Altres grans econo-
mies, veient com la zona euro es queda
una part creixent de la seva demanda i els
dificulta el creixement, podrien respon-
dre depreciant també les seves monedes. I
una guerra de depreciacions entre països
no és un escenari desitjable. A més, inclús
als països de la zona euro els podria inte-
ressar un canvi, ja que de moment el crei-
xement no sembla consolidar-se, i tota la
zona és al caire de la deflació.

UNA MANERA DE REVERTIR aquest superàvit
per compte corrent seria augmentar el con-
sum. Ho podria fer el sector privat, per ex-
emple si hi hagués una retallada dels impos-
tos o augmentessin els salaris. O el sector

públic, augmentant la despesa pública en la
provisió de serveis. Aquesta estratègia se-
ria més adequada per als països de la perifè-
ria, on tant el consum privat com el públic
han frenat molt la seva evolució des de
l’inici de la crisi. Però l’estratègia òptima
hauria de complementar aquests aug-
ments del consum amb una altra peça clau.
Si l’augment de les exportacions és en bona
part degut a l’augment de l’estalvi, es po-
dria utilitzar aquest estalvi per fer inver-
sions. És a dir, per fer despeses que millorin
la capacitat productiva de l’economia allà
on encara és baixa, com a la perifèria. Per
millorar infraestructures en els països del
nucli on algunes de les existents estan en-
vellides. I en general, per millorar la capaci-
tat d’innovació de l’economia europea, un
aspecte en el qual va bastant enrere respec-
te de la dels Estats Units, i que serà clau en
la futura economia global.

I AQUÍ POT ENTRAR EN JOC el Pla Europeu
d’Inversions. De moment està dissenyat de
forma poc precisa, però hauria de permetre
la mobilització de recursos públics, i sobre-
tot privats, cap a la inversió en sectors estra-
tègics per a l’economia europea: les infraes-
tructures, l’educació, la recerca i la innova-
ció. Són tots àmbits estratègics per millorar
la capacitat europea de produir béns, la seva
productivitat; però també per mantenir
l’estat del benestar, que fins ara ha estat un
dels trets definitoris de la identitat europea.

Exporta massa, Europa?

UNA GUERRA DE
DEPRECIACIONS NO ÉS
UN ESCENARI DESITJABLE
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Si l’augment de les
exportacions és en bona
part degut a l’augment
de l’estalvi, es podria
utilitzar aquest estalvi
per fer inversions
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